
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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גליון מס'
99

בעיירה לא הרחק מראדין נפסלה המקוה המקומית, ולאף אחד במקום לא 
היה איכפת לתקן את המקוה, ואז החליט החפץ חיים לעבור לאותו עיר, 
וכשהגיע לשם הוא שלח לכנס את כל העיר, והודיע שהוא נמצא ומבקש 
את  כולם  סגרו  כך,  על  בעיירה  כששמעו  הכנסת.  בבית  דרשה  להגיד 
החנויות ובאו לבית הכנסת, ואז פתח החפץ חיים ואמר: רבותי! כשאגיע 
לעולם העליון ישאלו אותי מה שמך? אשיב ישראל מאיר, ישאלו אותי 
ישאלו  בודאי  ואז  כן,  יש מקוה פסולה? אשיב  זו  ידעת שבעיירה  האם 
אותי ומה עשית?, אשיב, שנסעתי לעיירה והזהרתי את תושבי המקום, 
ולא רצו לשמוע בקולי, ולכן אני מבקש מכם שתמסרו לי בכתב שאני 

הזהרתי אתכם. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי |  פרשת ויחי | י' טבת

1

המשך בעלון הבא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

למעלהושם בסכין זה שלפי  מבואר, בתוספות
למטה בסכין אבל כשר , דוקא בדיעבד  הוא  במחובר
פסול . הוא בדיעבד אפילו ענן לרב שפסול במחובר
בהברייתא שנאמר שמה שכיון בפשטות, והמשמעות
רק  כשר  במחובר  למעלה דסכין בסיפא לצדדין,
תלוש  בסכין ברישא שנאמר מה  כן כמו  בדיעבד .
תירוץ  בגמרא שם עוד בדיעבד. רק כן גם כשר, למטה
וסיפא רישא פירוש, דקליל. בעופא אמר פפא רב שני 
ארב  תקשה לא הכי  ואפילו במחובר, בין בתלוש בין
מיירי  במחובר , גם כשר למטה סכין דקתני  דהא ענן ,

לדריסה. חיישינן ולא דורס  ואינו  קל שהוא בעוף

דסכין הרי משמע  לצדדין הגמרא מתירוץ כאמור
שהבהמה כיון בדיעבד , כשר  הוא בתלוש למטה
דבההיא זה, על  קשה אבל  לדריסה. חיישינן למעלה
סכין  בין וכו' שוחטין  בכל לשון נאמר ברייתא
שוחטין  בכל  מלשון  דמשמע למטה , בין וכו' למעלה

ב. טו, לעיל כן וכדדייקינן לכתחילה, שהוא

ידרוס עוד שמא לשון שנאמר דכיון  בתוס' איתא
כן, עשה  שבדיעבד שמיירי  פי  על אף דרס, שמא ולא
במחובר ושחט ועבר  כן עשה שאם מזה מוכח
אסרו  דרסתי  שלא לי  ברי שאומר פי על אף  מלמטה,
אחרת, פעם ידרוס שמא גזרא משום זה בשר חכמים
מחובר בסכין ששחט שכל חכמים, תקנת הוא דכך
הדין  שהוא מזה ומשמע בדיעבד, אסור מלמטה
שיאמר מה מהני  לא לכתחילה, שאסור  בתלוש

ידרוס. לא שבודאי

ההלכה :

סכין בשו "ע נעץ הדין הובא ד, סעיף ו, סימן יו"ד
כשרה, שחיטתו שנשחט עד הצוואר והעביר  בכותל
למעלה, והסכין למטה הבהמה  צוואר שיהיה והוא
תרד  שמא מהסכין למעלה הבהמה צוואר היה שאם
ואין  והבאה הולכה בלי  ותחתוך גופה בכובד  הבהמה
שחיטתו  דרסתי שלא לי  ברי  אמר  ואפילו שחיטה. זו

ב  עוף היה אם לפיכך מן פסולה. למעלה צווארו ין
כשרה. שחיטתו הימנו למטה או הנעוצה הסכין

המשך בעלון הבא

2

 קדושת בית הכנסת, מאת הרב מנחם מ. כשר.

קדושת בית 
 הכנסת

 #4 

תשובה מספר דברי חיים, מאת הגה"ק רשכבה"ג רבי חיים 
 הלברשטאם, זצ"ל מצאנז, חלק או"ח סימן י"ח.

קדושת בית 
 הכנסת

 #5 

איסור כניסה לבית הכנסת בלי מחיצה נכונה, מאת הגה"ק 
רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל מקאלאמאייע, תשובות בית הלל, 

 סימן ק"ד.

קדושת בית 
 הכנסת

 #6 

 תשובה בענין עזרת נשים, מאת הגה"ק מהר"ם שי"ק זצ"ל,
 שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן ע"ז.

קדושת בית 
 הכנסת

 #7 

תשובה בענין מחיצה בבית הכנסת, מאת הגה"ק רבי אליהו 
 ע"ב. -כער זצ"ל, מספר זכרון שלמה עמוד ע' גוטמא

קדושת בית 
 הכנסת

 #8 

למקדש מעט, מאת הגה"ק אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, 
 ממאמר שנדפס בירושלים שנת תרפ"ג.

קדושת בית 
 הכנסת

 #9 

בדין בתי כנסיות בלי מחיצה לעזרת נשים, מאת הגה"ק רבי 
מנחם מענדל חיים לאנדא זצ"ל, נדפס בהפרדס שנה כ"ה, 

 חוברת י'.

קדושת בית 
 כנסתה

 #10 

 אזהרה רבה ואיסור גמור, מאת אגודת הרבנים.

קדושת בית 
 הכנסת

 #11 

 מעגען מענער און פרויען זיצער צוזאמען אין שיהל?
 –מאת הרב רבי יוסף דוב סאלאווייטשיק, נדפס בטאג 

 שורנאל, כ"ו חשון תשט"ו לפ"ק.ז –מארגען 

קדושת בית 
 הכנסת

 #12 

אגרות לעורך, מאת הרב ד"ר דוד אקס, מרא דאתרא בעיר 
טראנטא קנאדא, ומאת הרב יחזקאל הלוי גרובנער, מנהיג 

 ט מישיגען.רוחני דק"ק דוד בן מנחם דיטרוי

קדושת בית 
 הכנסת

 #13 

 מילואים, נאספו על ידי הרב אלחנן וונגרוב.

קדושת בית 
 הכנסת

 #14 

ר, די לערע פון מאונט קלעמענס, פון הרב משה סוף דב
 שערער.

קדושת בית 
 הכנסת

 #15 

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784

קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
דֹול ְוִנְפָלא הּוא ִלּקּוט ּגָ

ל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ִמּכָ
ה  ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ְייִכים ְלָכל ּפָ ֲאָמִרים ַהׁשַ ל ַהּמַ ּכָ

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ּבְ
י ַהזֹוַהר,  סּוִקים ִעם ִמְדְרׁשֵ ה ּוְלָהִבין ַהּפְ ָרׁשָ ל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהּפָ ָכְך יּוַכל ּכָ ּבְ

דֹוׁש,  ֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ הּוא ְזַמן ַהּמְ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ּבִ
ה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר,  ָרׁשָ ּיֹום ִיְלַמד ַהּפָ ּקֹות ּבַ -7 ּדַ ּוִבְזַמן ָקַצר ּכְ

 

ּיֹום ִיְלַמד ִסְפָרא ּדְצִניעּוָתא ּקֹות ּבַ - 2 ּדַ ּוּבְ

ים” ְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנּסִ “ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ּבִ

 

ף קעח:( הֹות הרמ”ז ּדַ )ַהּגָ

ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ
ֶמׁש תובב”א ית ׁשֶ ָיָצא ָלאֹור ע”י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, עיה”ק ּבֵ

יַח “- )771( תשע”א לפ”ק יַאת ָמׁשִ ַנת “ ּבִ חֹוֶדׁש ִניָסן ׁשְ

50יובל שנים של פעילות המערכה



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי
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מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

אםצבוע ? לכם, ויקר חשוב  התורה  כבוד  אם  רבותי, ולכן
שלכם העצמי  והכבוד  ישראל  כבוד להרבות  רוצים  אתם
לענין, סדר תכניסו  ואז השפלות , לתחתית  ירד שלדאבוננו 
פעם , ועוד  פעם עוד  האוכל , מתוך  הפסולת  את  תבררו 
עשיריה " בה  "ועוד רק  ושישאר אחד מאף  תפחדו  אל
הגדול שיהיה  אחד, ואף  מצבתה " קודש "זרע  שיהיה  אבל 
חייב  הוא  שמים , שם  מחלל  הוא  אם  בתורה , ביותר 
עם  יחד  וממילא התורה  כבוד  ואז  למחנה , מחוץ  להישאר 

את יקבל הרבנות כבוד  היהודים זאת ואותם  הנכון  הברק 
דבר ובכל עליכם , ישמרו  ללבבם  נוגע  השמים  שיראת 
בעניני לסייע  הרבה  ויוכלו בידכם  יסייעו  שבקדושה 
עשר ירדה  לדאבוננו שעתה  מה  והיהדות , התורה  חיזוק 
כי לחננה  עת  כי  של  הזמן  הגיע  וכבר  אחורנית , מעלות 

מועד רבניםבא  כהיום ששכיחים דמה  [נמצא   !...
ודורש  הזדמנות  בשאר  או  בהספידא  לדרוש  המתכבדים 
המסייע  שהוא  בזמן  בו  הדור שפלות  על  בהתלהבות 
חלב  או  מפוקפק  לבשר  הכשרים נתינת  ידי על  גדול   ֵהיותר
מתחת  העומדים  מנהיגים לאותן  חיזוק  בנתינת  או  גמור
וטריפות  נבילות  ספק  בשר מכירת  של  הענקי המסחר 
במדינת  לעולמים היה  כבר זה  כל  המדינה . לכל  חלב  וודאי 

עצמה ]. על  חוזרת  וההיסטוריה  שלנו  הזוהר 

דבריו , את  מנדלוביץ  הרב  סיים  אלו אניבמלים  ועתה 
שצריכים משהו  עוד חסר  האם רבותי : אתכם  שואל 
את  עשינו  לא  בדורנו  האם  בזמנינו ? הנעשה  על  להוסיף 
שלא העובדה  כן וכמו  הגדול  השם  החילול  דבר ? אותו 
כאלו  אלא  כך, נוהגים  הקונסרבטיבים או  הרפורמים
והטובים החזקים הממשיכים הינם כי להוכיח  הרוצים 
ומחו  הודיעו  מחוגם כאשר ועוד  האורטודוקסיה , מן  ביותר
רח "ל , כרת  עונש  באותו  דאורייתא  איסור  אותו  בענין
רבבות  והכשילו  שנה  שלשים במשך אצלהם שהסתובבו 
חמור , חטא  ובאותו  וטרפות  נבלות  באכילת  מישראל 
פנים ולהעיז לקום  העוז  את  להם  יש  ה "רע בנים " ואותם
שהוא דאורייתא  חלב  על  ואומרים  בעינים נחושה   ֵבמצח 
לילה ... שהוא  יום על  אומרים היו  כאילו  בדיוק  חלב ,  ֵלא 
מנדלוביץ פייוויל  ר ' הרב  של  דבריו  את  ציטטנו  כאן עד  
קצת  נקפוץ  עתה  שנה , שמונים  לפני שאירע  במה 
יורק . לניו  מחוץ  שנה  מאה  לפני קרה  מה  ונראה  אחורנית 

ועכשיו הברית, בארצות שנה 40כ לפני כתבנו זה כל
השחיטות של הכשרות הקדושה. בארצינו המצב על נכתוב
הברית, מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי בארץ כאן
השחיטה נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל
לשעה עופות מאות משש יותר ששוחט שמי המהירה
הראש את אוחז רק והשוחט העוף, את אוחז כשהגוי
נתפרסם וגם הגדולים הרבנים כל אסרו וזה לשחיטה,

בשו"ת.

       
         
         

  
       

   
        

         
        

     
      

        
      

        
    

       


          
    

       
 

       
  

      
  

       
         

   
      
         

 
       

        
         
        
        

     

        
         

     



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

18. הוא היחיד אשר עזר להצער בעלי חיים'ניקעס לקלקל 
כל כשרות השחיטה

19. סדנא דארעא חד הוא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

ועל ניקור וספר מנחת יהודה על איסור חלב עכו"ם ומאד רציתי לרכוש 
אותם. ואשלם כפי אשר יושת עלי.

 בתקוה לתשובה אשאר ברגשי הוקרה ורב ברכות המכבדו ומוקירו
  ביקרא דאורייתא וכרום ערכו
גדלי׳ פעלדער

ד' משאר תקיפה גלותו ולכן אדם נקרא זו  לסיבה גם כי המילה,
נקרא  לכן כי לברכה זכרונם  רבותינו שאמרו וכמו  מלכיות.
גלותו בימי גדולות צעקות לצעוק  ישראל  שעתידין על  ישמעאל
בהם היתה תמיד האומות ששאר ולפי ויענם. אל ישמעם  ואז
ערביים היו  שתמיד ישמעאל כן ולא  אומות, שאר על ממשלה
נמשלים אלא זולתם. עם  עסק  להם  ואין  ומדברות אהלים שוכני
וכמו לאהליהם  וחוזרין אדם בני ומקפחים היוצאים ללסטים 
למלוך עתידין  כך ואחר וכו ', בכל ידו אדם פרא יהיה והוא שכתוב
מה  דרך על  עלינו , בקום אמר לזה ישראל. ועל העולם  על 
הוה  דבקדמיתא חדש  מלך ויקם פסוק  על הזוהר בספר שנתבאר
אז  יאמרו  אשר את וביאר למלוכה. קם  והשתא  אומיא  מכל שפיל
גדול משפלות נביאם ההוא הערבי שקם  ישמעאל בגלות ישראל

כנודע. מעלות לרום 

שהוא  אדם  עלינו  בקום  לנו  שהיה ד' לולי אז  יאמרו  אשר וזה
הוא  הה' הגלות  זה בזמן אזי כלומר וכו' בלעונו חיים אזי ישמעאל,
עד אותנו לבלוע רוצים היו  חיים  אז כי שעבר, מה מכל משונה
כי וכו ' קרבנה" אל באו  כי נודע  ולא  וכו' השבלים "ותבלען  דרך
מתחת  ישראל  שם למחות רצונם  בנו  אפם  בחרות ושלום  חס
לא  וכאילו כלל נודע  מציאותו  שאין הבלוע  הדבר כדמיון השמים
גליות  בד' כן  שאין מה וכו ', בלעונו  חיים  אזי אמרו וזה כנז'. היה
והיינו קל יותר גלותם כי  וכו ', שטפונו  המים אזי אשר הראשונות 
כי לגמרי. נבלע  ולא  קיים  וגופו  המים ששטפוהו למי דומים אז
שאין מה הגוף על  ולא  נפשנו על אלא עבר לא והכאב הנחלה אז
ונפש  בגוף בהיותנו  חיים בלעונו  אשר ישמעאל בגלות כן

יחד. מחוברים

והצער  הנחלה היה לא תחלה ואיך הזה ההפרש ענין מהו  וביאר
המים נפשנו  על עבר "אזי ואמר לגופנו. ולא נפשנו  על אלא 
בספר  כנזכר הזדונים מים הנקראים האומות שאר הם הזדונים "
והנה  שבחג. המים  ניסוך בענין ויקרא  ופרשת פנחס פרשת הזוהר
ולא  בתורה יעסקו  שלא ישראל דת להמיר היתה כוונתם כל
נחלה  היא  זה והנה ושלום . חס השמד בזמני כנודע המצות יקיימו 
לבד הנפשות על אלא כוונתם היתה לא כי  לגופנו . לא לנפשנו 
שהיו גופנו אל היזק  לנו  נמשך היה שמזה אלא  הדת, מן להוציאם 
אדרבה  כך ידי ועל  דתינו . להמיר רצינו  כשלא אותנו הורגים
שלא  ד' "ברוך שאמר וזה עלינו . מרחם  היה הוא  ברוך הבורא
מישאל ודחנניה התפלה על  דדניאל וכמעשה לשניהם ", טרף נתננו
ואף  פרטיים . בצדיקים רבים וכאלה לצלמא  פלחו  דלא  על  ועזריה
טרף  נתננו  "ולא  יתברך הוא עזבנו  לא ישראל בכללות גם 
תורתו על להעבירנו  כוונתם  כי ראה יען קיימים. והננו לשניהם "
ולהמיתם נפשנו לטרוף  שביקשו ומה קלקלתו . ותקנתו ומצותיו 
מה  לשניהם . טרף  נתננו  לא מתים קרויין בחייהם הרשעים בסוד
ולכלות  וגופות נפשות להרוג רוצים שהם ישמעאל בגלות כן שאין
וענף . שורש מהם  להשאיר ולא  חיים  ולבולעם  ישראל של הממון

על אדום כומרי מזין שהיו  הטמאים הזידונים  המים על ירמוז גם 
על עבר  אזי וז"א  באונס. כרחם על אותם ממירין והיו  ישראל
היינו שאנוסים  כיון ולכן מרצוננו , אנחנו  העברנום לא כי נפשנו ,

                                                              


